Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Sulice ze dne 13.1. 2010
Program OZ Sulice dne 13.1.2010
1.Zahájení
2.č.j.1526/2009, Adam Vérosta, Horní Jirčany, žádost o vyjádření ke změně územního
rozhodnutí na novostavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,č.parc.874/83,
podle přiložené dokumentace.
3.č.j.16/2010, obyvatelé domů č.p.213 a č.p.172, žádost o odkoupení pozemku v k.ú. SuliceSulice,č.parc. 430/1.
4.č.j.1521/2009, Rudolf Rýdl a Venuše Rýdlová, žádost o vyjádření k projektu novostavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/164,lokalita X, podle
přiložené projektové dokumentace.
5.č.j.5/2010,František Pšenička,Želivec, žádost o úlevu na platbě ze svozu komunálního
odpadu na rok 2010..
6.č.j.15/2010, Bedřich a Marie Novotných, Nechánice, žádost o vyjádření k prodloužení
stavebního povolení SU 1179/537/00, SU 1179/537a /00 a SU 1533/691/04.
7.č.j.22/2010, Pavel Kohoutek,Želivec, žádost o připojení na kanalizaci pro dům č.p.315 v
Želivci.
8. č.j.33/2010, SKANSKA a.s., žádost o vydání stanoviska ke změně využití území týkající
se pozemků v k.ú. Sulice-Želivec dělených přiloženým geometrickým plánem č.1162059/2009.
9.. č.j.41/2010, Jitka Zvěřinová,žádost o sponzorský dar na mateřskou školku Kostelec u
Křížků,pro nepředškolní docházku dítěte
10.č.j.43/2010,Květoslava Šeráková, Sulice, žádost o vyjádření k dělení pozemků v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/45 a č.parc.418/46 podle přiložené dokumentace.
11. č.j.31/2010, Martin Vacek – SUNLINK s.r.o., nabídka na odkup pozemků v k.ú. SuliceSulice, č.parc. 357/1,357/34,357/35,357/30,357/31 a 353/4 se záměrem vybudovat na
těchto zmíněných pozemcích fotovoltaické pole.
12.Různé
1.Zahájení
- určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů:E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
- volba návrhové komise k ověření usnesení ze zasedání: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil
Přítomni:Kukačová,Černil,Troníčková,Skružná,Karban,Kalašová,Kouřilová,Dolejš,Koutecký
Omluveni:Tichý
2.č.j.1526/2009, Adam Vérosta, Horní Jirčany, OZ souhlasí se změnou územního
rozhodnutí na novostavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,č.parc.874/83,
podle přiložené dokumentace.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
3.č.j.16/2010, obyvatelé domů č.p.213 a č.p.172, OZ bere na vědomí žádost o odkoupení
pozemku v k.ú. Sulice- Sulice,č.parc. 430/1, který je ve vlastnictví státu České republiky.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0

4.č.j.1521/2009, Rudolf Rýdl a Venuše Rýdlová, OZ souhlasí s projektem novostavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/164,lokalita X, podle
přiložené projektové dokumentace.OZ souhlasí s napojením předmětného pozemku ze
severní strany přes pozemky č.parc. 141/163 a 141/157 a s osazením domu na pozemku
tak, aby hrany domu byly rovnoběžné s bočními hranami pozemku-viz koordinační situace
projektu firmy PROJEKT 07 z prosince 2009.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
5..č.j.5/2010,František Pšenička,Želivec, OZ souhlasí se slevou platby z svoz
komunálního odpadu na rok 2010..
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
6.č.j.15/2010, Bedřich a Marie Novotných, Nechánice, OZ souhlasí s prodloužením
stavebního povolení SU 1179/537/00, SU 1179/537a /00 a SU 1533/691/04.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
7.č.j.22/2010, Pavel Kohoutek,Želivec, OZ souhlasí s připojením na kanalizaci pro dům
č.p.315 v Želivci.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
8. č.j.33/2010, SKANSKA a.s., OZ odkládá své rozhodnutí o žádosti o vydání stanoviska ke
změně využití území týkající se pozemků v k.ú. Sulice-Želivec dělených přiloženým
geometrickým plánem č.1162- 059/2009.OZ rozhodne až po vyjasnění obsahu žádosti
firmou SKANSKA a.s. a po odborné konzultaci.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
9. č.j.41/2010, Jitka Zvěřinová,OZ souhlasí se sponzorským darem ve výši 3 000,-Kč pro
mateřskou školku Kostelec u Křížků, pro nepředškoní docházku dítěte.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
10. č.j.43/2010,Květoslava Šeráková, Sulice, OZ souhlasí s dělením pozemků v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/45 a č.parc.418/46 podle „Průvodní a souhrnné technické zprávy
– dělení pozemků“ zpracované In g.arch A.Lányovou v říjnu 2009..
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
11.č.j.31/2010, OZ souhlasí se záměrem prodat pozemky ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú.
Sulice- Sulice, č.parc. 357/1, 357/34, 357/35, 357/30, 357/31 a 353/4.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
12. OZ pověřuje starostku Obce Sulice pro jednání s MÚ Říčany při jednáních souvisejících
se zpracováním nového územního plánu obce Sulice.
Ano: 9
Ne: 0
Zdržel se: 0
Čas zahájení:18,30
Čas ukončení: 20,30
Zapsal:O.Černil

ověřil: E.Troníčková, R.Skružná
Starostka: Iva Kukačová

Usnesení ze zasedání OZ Sulice ze dne 13.01.2010
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v počtu 7 přítomných
Schválilo:
1.č.j.1526/2009, Adam Vérosta, Horní Jirčany, žádost o vyjádření ke změně územního
rozhodnutí na novostavbu rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Želivec,č.parc.874/83,
podle přiložené dokumentace.
2.č.j.1521/2009, Rudolf Rýdl a Venuše Rýdlová, žádost o vyjádření k projektu novostavby
rodinného domu na pozemku v k.ú. Sulice-Nechánice, č.parc. 141/164,lokalita X, podle
přiložené projektové dokumentace.
3.č.j.5/2010,František Pšenička,Želivec, žádost o úlevu na platbě ze svozu komunálního
odpadu na rok 2010..
4.č.j.15/2010, Bedřich a Marie Novotných, Nechánice, žádost o vyjádření k prodloužení
stavebního povolení SU 1179/537/00, SU 1179/537a /00 a SU 1533/691/04.
5.č.j.22/2010, Pavel Kohoutek,Želivec, žádost o připojení na kanalizaci pro dům č.p.315
v Želivci.
6. č.j.41/2010, Jitka Zvěřinová,žádost o sponzorský dar na mateřskou školku Kostelec u
Křížků
č.j.43/2010,Květoslava Šeráková, Sulice, žádost o vyjádření k dělení pozemků v k.ú.
Sulice-Sulice, č.parc. 418/45 a č.parc.418/46 podle přiložené dokumentace.
8. č.j.31/2010, záměr prodat pozemky ve vlastnictví Obce Sulice v k.ú.
Sulice- Sulice, č.parc. 357/1, 357/34, 357/35, 357/30, 357/31 a 353/4.
Odkládá:
1.č.j.33/2010, SKANSKA a.s., žádost o vydání stanoviska ke změně využití území
týkající se pozemků v k.ú. Sulice-Želivec dělených přiloženým geometrickým
plánem č.1162- 059/2009.
Bere na vědomí:
1. č.j.16/2010, obyvatelé domů č.p.213 a č.p.172, žádost o odkoupení
pozemku v k.ú. Sulice-Sulice,č.parc. 430/1.
Pověřuje:
1.OZ pověřuje starostku Obce Sulice pro jednání s MÚ Říčany při jednáních souvisejících
se zpracováním nového územního plánu obce Sulice.

Návrhová komise: E.Troníčková, R.Skružná, O.Černil

starostka: Iva Kukačová

